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Dit blad is het personeelsorgaan van de 
Industrieele Handelscombinatie Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de Ie woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in I.H.C, Holland verenigde 
bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud 
is beschermd krachtens de Auteurswet. 
Firma-redacteuren: G. Martens {Con-
rad-Stork), M. Wink (Werf Gusto). 
W. C. Boer (De Klop), A. Heystek 
(J. & K. Smit), J. Koutstaal (L. Smit 
& Zoon) en R. Lafèbre (Verschure). 

Wie komt er aan mijn pijpje? 
Een drijvende persleiding is een nuttig hulp
middel bij het opspuiten van terreinen voor wo-
itinghouw. 
Men kan de zaak echter ook aanzienlijk vereen
voudigen en de "huizen" meteen maar tegen de 
drijvende leiding aanleggen. Dit laatste is ge
beurd in het Bui ten-IJ bij Amsterdam en het 
leek ons wel een plaatje waard, onder het motto: 
"wat je al met een drijvende leiding kunt doen." 
Misschien is het te gebruiken voor de reclame
activiteiten van I.H.C.-vennoten die persleidin
gen fabriceren. 
In ieder geval is hiermee weer gedemonstreerd, 
hoezeer met baggeren de welvaart wordt ge
diend. We geven de mensen al woongelegenheid 
nog voordat de terreinen voor de huizenbouw 
klaar zijn. Alleen voor de P.T.T. is het mis
schien moeilijk, want hoe heet zo'n straat nou? 
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werk aan de winkel 

CO496-H.A.M.210 
De Hollandsche Aanneming Maatschappij N.V. 
in Den Haag, bestelde onlangs bij ons een 
grote stationaire snijkop- tevens profielzuiger, 
die de naam H.A.M. 210 zal gaan dragen. 

De zuiger, die te boek staat onder CO 496, zal 
gebouwd worden bij De Klop te Sliedrecht. 

Uiterlijk wordt de H.A.M. 210 praktisch gelijk 
aan de in 1962 aan dezelfde opdrachtgeefster 
geleverde zuigers H.A.M. 208 en 209 (CO 428/ 
429). Het totaal geïnstalleerd vermogen wordt 
echter beduidend meer en bedraagt ruim 7000 
paardekrachten. Ook het casco wordt groter, 
namelijk 61,40 m lang, 14 m breed en 4,20 m 
hol. De totale lengte met inbegrip van de snij-
kopladder wordt 90,40 m. 

Aan boord zullen twee zandpompen geplaatst 
worden, die elk door een „Smit-Bolnes"-diesel-
motor aangedreven zullen worden. De twee 
hoofdgeneratoren worden elk gekoppeld aan een 
„Bolnes"-dieselmotor, terwijl het hulpaggregaat 
een M.A.N.-diesel voor aandrijving heeft. 

De goede werking van de H.A.M. 208, die in 
Zweden werkt, en de H.A.M. 209, die bagger-
werkzaamheden in Antwerpen uitvoert, heeft er 
toe geleid dat de H.A.M. 210 in opdracht werd 
gegeven. Uiteraard zijn wij de opdrachtgeefster 
voor dit vertrouwen zeer dankbaar. 

De CO 496 zal op 1 maart 1965 moeten wor
den afgeleverd. 



De flessen worden geperst voor een nieuwe duik met 
een draagbare compressor. 

Onder water 
ziet de wereld er heel 
anders uit 

(vervolg) 

Mooie kwallen 

In zee zijn er weer andere mogelijkheden. Je 
kunt er een kwal zien zwemmen op zijn eigen, 
hoogst merkwaardige manier. In zijn element 
rondzwervend, lijkt de kwal geenszins op de 
mislukte pudding die we waarnemen wanneer hij 
op het strand ligt. Onder water heeft hij de 
vorm van een paddestoel en hij beweegt zich 
voort met behulp van straalaandrijving. In een 
mantel zuigt hij water op, om dat vervolgens 
uit te stoten in achterwaartse richting. En een 
kleuren onvoorstelbaar. Ook kan vanuit 
een hol plotseling de kop van een zeeaal op
doemen, de kaken met vervaarlijke tanden wijd 
opengesperd. 
Nadat je hem goedendag hebt gezegd is het 
zaak om uit de buurt te komen, want een knauw 
van zo'n beest kan een respectabele infectie 
opleveren. 

blooit alleen 
Een punt waarvoor duikers gevoelig zijn is de 
onderlinge kameraadschap. Nooit zal een duiker 
alleen naar beneden gaan. Je gaat minstens met 
z'n tweeën, zodat de een altijd kan ingrijpen 
wanneer de ander iets zou overkomen. Bedenk 
daarbij, dat doorgaans diepten van twintig tot 
veertig meter worden gehaald. Wat dit betreft, 
hebben de duikers Nelis en Neve elkaar gevon
den. Zij zijn broeders van de bodem, die elkaar 
niet alleen op het dagelijkse werk kennen en 
waarderen, maar ook in die heel andere, vreem
de omgeving onder water, waar toch echt maar 
heel weinig mensen komen. Samen maken zij 
hun plannen en samen hebben zij hun stil ple
zier in die wonderlijke wereld daar beneden. 
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Dansen niet inktvis 

Bijzondere avonturen? Ja, die zijn er ook. Het 
dansen in de Middellandse Zee met een inktvis 
(twee vingers in de greep van twee tentakels) 
is niets bijzonders, dat is zomaar een aardig
heidje. Een groter avontuur is het duiken met 
flessen waarvan je denkt dat ze vol zijn, terwijl 
op 35 meter diepte blijkt dat een ander er al 
mee heeft gedoken, zodat zij bijna leeg zijn. 
Zo'n geval bracht eens de duiker Neve danig 
in het nauw. Hij gooide zijn loodgordel af en 
schoot in één keer naar boven. Dat mag hele
maal niet, want door het dan plotseling optre
dende drukverschil kun je de caissonziekte 
oplopen, een aandoening die hetzelfde effect 
teweegbrengt als rheuma. Om weer "in even
wicht" te komen moest hij meteen terug naar 
een diepte van 35 meter. Hij vertelt het met 
schroom, omdat zoiets andere belangstellenden 
voor de duiksport zou kunnen afschrikken. En 
dat is de bedoeling niet. 

Fotograferen onder water 
Om het nog mooier te maken gaan de duik-
broeders Nelis en Neve zich binnenkort toeleg
gen op het fotograferen onder water. Zij zeggen, 
dat het niet zo moeilijk is als het lijkt. Je hebt 
er een waterdichte aluminium huls voor nodig, 
met goed afgesloten doorgangen voor de uit
steeksels aan een camera, die je moet bedienen 
met het fotograferen. Uiteraard moet er geflitst 
worden, waarbij het lampje zich buiten de alu
minium huls bevindt. De lampjes worden mee
genomen in een netje, dat aan de arm van de 
duiker is bevestigd. De apparatuur waarmee 
onze duikers dit gaan ondernemen is al bijna 
klaar en we rekenen bepaald op de eerste onder
waterfoto die zij maken voor Het Zeskant. 
We krijgen die foto wel. Al zou het alleen 
maar zijn omdat de duikgebroeders Nelis en 
Neve anderen graag laten meegenieten van de 
rijkdommen, die zij daarginds in die andere 
wereld vinden. 



WERFBEELD 
de gekooide mem 
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U BIL E 

De heren A. den Hartog en J. W. Koelewijn 
werden ter gelegenheid van hun 25-jarig dienst
verband op 19 juni 1963 door de Directie ont
vangen. De jubilarissen, die vergezeld waren 
van hun echtgenoten, werden toegesproken 
door de heer Mr. H. Smulders, die er op wees, 
dat zij gedurende een kwart eeuw de Werf 
tr( uw zijn gebleven en hun beste krachten aan 
het bedrijf hebben gegeven. Daarvoor verdienen 
zij niet alleen de gelukwensen, maar ook de 
dank van de Directie en het verheugde spreker 
dan ook, dat hij aan die dankbaarheid niet 
alleen met woorden uiting behoefde te geven, 
maar dat hij dit ook kon doen door het aan
bieden van een tastbaar bewijs van waardering. 

In zijn hulde betrok spreker ook de dames, die 
er aan hebben medegewerkt, dat de jubilaris
sen hun werk steeds goed en met opgewektheid 
hebben kunnen verrichten. 

Hierna speldde spreker de jubilarissen het zil
veren Gusto-insigne op en overhandigde hij 
aan hen een gouden horloge en een geschenk 
onder enveloppe. Aan de dames reikte de heer 
Smulders een doos bonbons uit. 

Vervolgens bracht hij de gelukwensen over van 
de Nederlandsche Maatschappij voor Nijver
heid en Handel en bood de jubilarissen het ver
erend getuigschrift met bijbehorende zilveren 
legpenning van deze Maatschappij aan. 

Het gezelschap bleef hierna nog enige tijd 
bijeen onder het genot van een kopje koffie. 
De ontvangst werd besloten met een bezoek 
aan de modellenzaal, waar de modellen van 
verschillende door de Werf Gusto vervaardigde 
objecten werden bewonderd. 



J f U B I L E A 
m I 

Op 3 juli 1963 werden de heren E . A. van 
Emmerik en J . C. van Toorn, vergezeld van 
hun echtgenoten, door de Directie ontvangen 
ter gelegenheid van hun 25-jarig dienstverband 
bij de Werf Gusto. Zij werden toegesproken 
door de heer Mr. H. Smulders, die er de aan
dacht op vestigde, dat beide jubilarissen belang
rijke plaatsen in de onderneming innemen. Zij 
bekleden functies, waaraan hoge eisen gesteld 
worden. Het verheugt spreker te kunnen con
stateren, dat beiden ten volle aan die hoge eisen 
hebben voldaan en zich steeds weer geheel voor 
de Werf Gusto hebben ingezet. Daarvoor is 
spreker erkentelijk. Deze erkentelijkheid wil 
spreker gaarne tot uiting brengen door het aan
bieden van een stoffelijk blijk van waardering. 

Spreker speldde beide jubilarissen het zilveren 
Gusto-insigne op en overhandigde hen een gou
den horloge en een geschenk onder enveloppe. 

Ook de dames wilde spreker gaarne in zijn hul
de betrekken en aan haar overhandigde hij een 
doos bonbons. 

Namens de Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel reikte spreker aan de 
jubilarissen het vererend getuigschrift met de 
bijbehorende zilveren legpenning uit en bracht 
de gelukwensen van die Maatschappij aan hen 
over. 

Na dit officiële gedeelte van de ontvangst bleef 
het gezelschap nog enige tijd bijeen onder het 
genot van een kopje koffie. Ten slotte werd 
een bezoek gebracht aan de modellenzaal, die 
de jubilarissen wel bekend was, maar waar de 
dames met zeer veel belangstelling de modellen 
bezichtigden van de door de Werf Gusto ver
vaardigde objecten. 
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Boottocht met de gepensioneerden 
De jaarlijkse boottocht met de gepensioneerden 
behoort weer tot het verleden. Woensdag, 
17 juli 1963, te 9.30 uur, inschepen van de 
passagiers, stond er op het programma. Maar 
de „Erasmus" lag al vóór 9 uur aan het Hoofd 
te Schiedam gemeerd en iedereen, die al vroeg, 
d.w.z. vóór half tien. aanwezig was, kon meteen 
aan boord gaan. Een gelukkige omstandigheid, 
omdat daardoor gedrang bij het inschepen 
voorkomen werd. 
Er heerst al een gezellige stemming aan boord 
als de Personeelschef tegen 10 uur het woord 
neemt en mededeelt, dat de Directie in verband 
met het proefvaren met de drijvende kraan, de 
London Samson, niet bij het vertrek van de 
gepensioneerden aanwezig kan zijn. Namens 
haar wenst hij de opvarenden een gezellige dag, 
goed weer en een behouden vaart. 
Dan worden de trossen losgegooid en de reis 
neemt een aanvang. Alles gaat perfect. Peter 
Nobino ontlokt vrolijke wijsjes aan het Ham
mondorgel en mevr. Bebelaar met haar help
sters doen alles om het de Oude Garde naar 
de zin te maken. 
Van het Hoofd langs de Rotterdamse havens 
naar de Noord. Bij de Van Brienenoordbrug 
werd er wat langzamer gevaren. De Gusto-
mensen waren daar bezig met het overeind 
zetten van de tweede klap en die hadden de 
„Erasmus" met de Oude Garde aan boord 
gauw in de gaten. Armen gingen de lucht in en 
maar zwaaien, jongens! Dan eerst even de Lek 
op om de werf te Slikkerveer een groet te 
brengen. Dan de Noord op naar Dordrecht. Bij 
Dordrecht werd het tijd wat te gaan eten. Er 
kwam wel een onweerswolk, maar geen regen 
en de eetlust werd er niet door bedorven. 
Dan draait de „Erasmus" het Hollands Diep 
op; een prachtig vergezicht met de Moerdijk-
brug op de achtergrond. Waar Hellegat en 
Volkerak in het Hollands Diep komen, werd 
even gestopt om de vier en een halve kilometer 
lange dam te bekijken, die Goeree en Over-
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flakkee met Beijerland gaat verbinden. Dan 
weer verder; het eiland Tien Gemeten komt in 
het zicht. Daar ligt een baggermolen te werken. 
En meteen komen de verhalen los over vroeger 
gebouwde baggermolens, zandzuigers, drijven
de kranen, bruggen en nog veel meer. De ge
pensioneerden zitten weer helemaal .,in het 
vak". 
Dan komt de verrassing. De „London Samson", 
die aan het proefvaren is, komt in zicht. Het 
wordt een blij herkennen. Zwaaien op de 
„London Samson" naar vrienden en bekenden 
op de „Erasmus" en omgekeerd. 
De tocht gaat verder naar de bouwput in het 
Haringvliet; naar de sluizen, waaraan ook door 
de Werf Gusto wordt gewerkt; naar de grote 
Nestum-kraan. Dan keert de boot de Delta
werken de rug toe en gaat de Spui op. Pernis 
doemt in de verte op. 
Mevrouw Smulders-Reichlin bedankt mevr. 
Bebelaar, haar helpsters en de broeders voor 
de organisatie en de goede zorgen. Even later 
vermindert de „Erasmus" vaart en wordt aan 
het Hoofd gemeerd. Vele handen worden ge
drukt. Tot ziens; tot de volgende keer. 
En de algemene opinie? „We hebben een fijne 
dag gehad!" 



Bemetel-examen Juni 1963 
Voor het in juni 1963 gehouden Bemetel-
examen zijn de volgende leerlingen van onze 
Bedrijfsschool geslaagd: 
J. ver A, machinebankwerken; 
P. van Veen, machinebankwerken; 
M. G. Wiegman, draaien; 
J. Smit. scheepsbeschieten; 
G. Th. M. de Vette, scheepsbeschieten; 
M. Westdijk, scheepsbeschieten; 
A. A. Jongste, ijzerwerken en afschrijven. 

De leerling G. Th. M. de Vette nam tevens 
deel aan het uitgebreid examen en slaagde ook 
daarvoor. De leerling L . Poldervaart slaagde 

Vacantiepraatje 
Moeten we nu in de vakantietijd ook nog over 
de veiligheid schrijven? Ja! Onze Veiligheids
inspecteur staat op het standpunt, dat er in 
ieder nummer van het Zeskant iets over veilig 
werken moet staan. Hij zegt: Alleen als je 
onophoudelijk op dit onderwerp blijft hameren 
bestaat er kans op verbetering, op minder onge
vallen, op minder pijn en verdriet. Maar dan 
ook geen enkele gelegenheid overslaan om op 
de noodzakelijkheid van veilig werken te 
wijzen, om te waarschuwen, om persoonlijke 
beschermingsmiddelen aan te bevelen enz. 
Steeds weer moet de aandacht van het perso
neel op deze aangelegenheid worden gevestigd. 
E n dus zorgt onze Veiligheidsinspecteur er 
consequent voor, dat de redactie van het Zes
kant iedere maand weer een artikeltje over dit 
onderwerp ontvangt. Hij is bepaald gehecht 
aan dat maandelijkse babbeltje met u over de 

De hoo/tochr met de gepensioneerden was voor 
een van de deelnemers aanleiding tot het maken 
van de-volgende dichterlijke ontboezeming. 

't Was weer af. m 'n oude makkers. 
Hetgeen de Directie ons weer bood. 
W i j zijn haar daarvoor dan ook dankbaar; 
Onz' waardering is zeer groot. 
De bediening was O.K. 
A l l e n hebben er van genoten; 
W i l l e n volgend jaar weer mee. 
Dank aan de maatschap'lijk werkster 
Mevr . Bebelaar en haar helpsterschaar. 
N u , vaarwel dan. oude makkers. 
Naar i k hoop: tot volgend jaar. 
A l s de boot weer aan de wal is 
En wi j dan weer huistoe gaan 
Z i j n w i j vol dankbare vreugde. 
A a n allen heeft dit tochtje welgedaan. 

Met hartelijke groeten. 

T h . Kraaijeveld. 

eveneens voor het uitgebreid examen, maar 
moet het diploma A nog behalen, voordat het 
diploma van het uitgebreid examen kan wor
den uitgereikt. 
De leerling A. H. A. J . Meeder moet voor 
diploma fraisen nog een herexamen-werkstuk 
doen. Ook de leerling K. A. v. d. Lubbe heeft 
nog een herexamen voor de boeg, terwijl de 
leerlingen P. Beljaars en G. Huyzer nog een 
werkstuk te maken hebben. Twee kandidaten 
werden afgewezen. 
Aan de geslaagden: Onze hartelijke geluk
wensen! Aan de leerlingen, die herexamen of 
aanvullend examen moeten doen: Jongens, nog 
even de tanden op elkaar en dan hebben jullie 
het volgend jaar januari het diploma ook in 
je zak. 

ongevallen, de oorzaken ervan, de onveilige 
situaties, de veilige werkmethoden en wat er 
verder allemaal bij hoort. 
Ook in dit nummer zou hij stellig weer over 
de veiligheid hebben geschreven, maar . . . hij 
is met vakantie gegaan. Die vakantie zij hem 
van harte gegund. Maar het stak hem toch, dat 
er nu niets over het veilig werken in het Zes
kant zou komen. 
Toen hij wegging zei hij: „Zet alsjeblieft in het 
Zeskant, dat ik met vakantie ben, anders be
grijpen ze niet, waarom er niets over het veilig 
werken in het blad staat." We hebben het hem 
beloofd en toen was hij gerustgesteld. Maar 
even later stak hij toch zijn hoofd weer om de 
deur en zei: „O ja, en vraag ze alsjeblieft ook 
nog of ze in de tijd, dat ik met vakantie ben, 
veilig willen werken." 
Hetgeen we hierbij doen. We hopen dat J . O. 
M. als hij van vakantie terugkomt zal merken, 
dat iedereen dit laatste verzoek heeft ingewil
ligd en dat er geen ongevallen zijn voorgekomen. 

De man met de hamer 
Dat is de naam, die men geeft aan een bepaal
de berg, die in de Tour de Trance overwonnen 
moet worden, maar die onder de renners ontel
bare slachtoffers eist. ,.De man met de hamer", 
die tal van deelnemers aan deze wielerwedstrijd 
van de weg af slaat! 
E r is bij ons op de Werf ook „een man met 
de hamer" geweest. Een man, die met een 
ondeugdelijke hamer werkte. Gevolg: bedrijfs
ongeval! Weer typisch zo'n ongeval, dat niet 
nodig was geweest als . . . Als de man gehoor 
had gegeven aan het dringende verzoek van de 
Veiligheidsinspecteur om ondeugdelijk gereed
schap bij het Magazijn in te leveren. 
Zuinigheid is goed, maar blijven werken met 
onveilig gereedsehap is gekkenwerk! 
Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich 
zacht. Wilt u allemaal even nagaan of uw ge
reedschap zich nog in goede staat bevindt? 



UIT ONS MIDDEN 

In dienst getreden: e\/ ' / 
15.6.63 Mej. L. F. Romijn, kantoorbediende 

Nacalculatie. 
1.7.63 M. T. Etman, tariefmaker MB. 
1.7.63 P. H. Noordenbos, praktikant SB. 

15.7.63 L. A. V. Wageningen, praktikant SB. 
16.7.63 E. A. Tetenes, transporteur/kraan

rijder MB. 
18.7.63 B. D. Leeuwin, bankwerker MB. 

Gehuwd: 
13.6.63 M. Biljouw en J. A. de Jonge. 

Geboren: 
17.6.63 René, zoon van G. v. d. Gaag en J. M. 

V. d. Gaag-Freeling. 
20.6.63 Edwinus Johannes Cornelis, zoon van 

W. J. van Ingen en C. M. van Ingen-
de Groot. 

21.6.63 Arjan, zoon van A. v. d. Linden en 
N. V. d. Linden-Stokhof. 

13.7.63 Marten Onno. zoon van M. Hem-
minga en M. F. Hemminga-Kooij. 

16.7.63 Geertruida, dochter van J. L. van Dijk 
en T. M. van Dijk-Twigt. 

DANKBETUIGINGEN 
Hierdoor betuigen wij onze hartelijke dank aan 
de Directie voor het blijk van belangstelling, 
dat wij ter gelegenheid van ons gouden huwe
lijksfeest mochten ontvangen. 

D. van Tol en echtgenote. 

Ondergetekende betuigt ook namens de kinde
ren haar oprechte dank aan de Directie, de 
maatschappelijk werkster, collega's en alle 
anderen voor de belangstelling bij de ziekte en 
het overlijden van haar man, A. van Hoek. 
Persoonlijk betuigt zij haar dank voor de haar 
bewezen attentie. 

Mw. Wed. A. V. Hoek-v. d. Meer. 

Mede namens mijn echtgenote betuig ik langs 
deze weg mijn hartelijke dank aan de Directie, 
chefs, het Dorusfonds en alle anderen voor de 
blijken van belangstelling, die ik ter gelegen
heid van mijn zilveren dienstjubileum mocht 
ontvangen. A. den Hertog. 

Hierdoor betuig ik mijn hartelijke dank aan de 
maatschappelijk werkster en aan het Bijzondere 
Fonds SB-CB voor het fruit en de attenties 
die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. 

^J. Bas. 

De gepensioneerden van de Werf Gusto te 
Slikkerveer betuigen hierdoor hun dank aan de 
Directie voor de brandstoffen, die zij hebben 
mogen ontvangen. 

Het is ons een behoefte langs deze weg onze 
hartelijke dank te betuigen aan de Directie, 
voor de boottocht, die ons op 17 juli j.1. werd 
aangeboden en waarvan wij allen ten zeerste 
hebben genoten. 

De Gepensioneerden. 

De maatschappelijk werkster, de dames „help
sters" en de heren „broeders" danken hierdoor 
de gepensioneerden van harte voor de aardige 
attentie, die hun ter gelegenheid van de boot
tocht werd aangeboden. 

Mijn hartelijke dank aan de gepensioneerden 
voor de bijzonder mooie fruitmand, die ik na 
afloop van de boottocht van hen mocht ont
vangen. 

Mw. M. L. Smulders-Reichlin. 

IN MEMORIAM FRITS LAMMERTS 
Frederik (voor zijn vele vrienden Frits) 
Lammerts kwam op 20 december 1948 
als montagearbeider in dienst van het be
drijf te Geleen, waarvan de laatste jaren 
werkzaam als voorman op onze monta
ges. 
Zijn grote vakbekwaamheid en zijn in
nemend karakter maakten hem al spoedig 
tot een zeer geziene en sympathieke 
medewerker en collega. 
Zijn grote hulpvaardigheid en opgewekt
heid, ondanks de slagen die hij persoon
lijk in zijn werkzame leven te incasseren 
kreeg, maakte dat hij bij ons allen een 
aparte plaats innam. 
Groot was dan ook de verslagenheid, van 
hoog tot laag, toen ons het ontstellende 
bericht bereikte, dat Frits op zaterdag 
29 juni gevallen was als slachtoffer van 
het moderne snelverkeer. 
Zijn verwachtingen van het leven waren 
nog velen, maar werden in zijn 47ste 
levensjaar ruw afgesneden. 
Zijn plotseling verscheiden laat bij ons 
allen een grote leegte achter, die moeilijk 
zal zijn aan te vullen. Zijn voorbeeldige 
houding, zowel als medewerker en col
lega, maar bovenal als mens, zullen wij 
node missen. 
Onze gedachten en gebeden in deze moei
lijke dagen gaan uit naar zijn diepbe
droefde echtgenote en kinderen, die wij 
gaarne de kracht toewensen dit grote 
verlies te dragen. 

Frits. rust in vrede. 



D E O U D E G A R D E 

De heer A. Folst (Toon voor zijn vrienden) 
kwam op 28 november 1936 bij de werf Gusto 
in dienst. Op 19 juli 1963 heeft hij de Werf 
als gepensioneerde verlaten. Zeven en twintig 
jaren trouwe dienst; zeven en twintig jaren op
gewektheid. Want zó was hij en zo is hij nóg. 

Welverdiende rust? „Larie," zegt hij, „ik ga 
vissen". We hopen, dat hij nog heel wat vis zal 
verschalken en dat hij nog jaren lang deel van 
de Oude Garde zal uitmaken. 

Overleden: 
26.6.63 B. P. J. Bekkering. 
19.7.63 L . Visser. 

A F S C H E I D 
Dat een afscheid, in dit geval het afscheid nemen van de Werf wegens pensionering, niet 
altijd een droeve zaak behoeft te zijn, heeft ons de pensionering van de voorman-transport 
MB, de heer A. Folst, geleerd. 
We kregen op onze tafel het lied, dat hem door een van de collega's bij zijn afscheid werd 
toegezongen. Hier is het! 

Beste Gusto-leden, 
Luister wat ik zeg. 
We zingen nu een liedje, 
Want Toon gaat bij ons weg. ' 
Hij gaat ons verlaten. 
Hij gaat met pensioen. 
We vinden het heel jammer. 
Maar er is niets aan te doen. 

Refrein: 
Maar Toontje gaat nu lekker zitten vissen. 
Zo heerlijk rustig aan de waterkant. 
Hij denkt nu zo: 
'k Heb lekker m'n pensioen; 
Laat nu een ander het werk maar doen! 

We zullen Toontje missen; 
Het is een leuke vent. 
Voor iedereen een praatje. 
Daar staat hij voor bekend. 

Hij zingt wel eens een liedje. 
Hij houdt niet van gezeur. 
Mag graag een mop vertellen. 
Die zingende transporteur. 

Refrein: 
Maar Toontje gaat nu lekker zitten vissen. 
Zo heerlijk rustig aan de waterkant. 
Hij denkt nu zo: 
'k Heb lekker m'n pensioen; 
Laat nu een ander het werk maar doen! 

Maar, Toon, je collega's. 
Zo onder elkaar. 
Wij wensen je nog vele, vele jaren. 
Veel gelukkige jaren 
In gezondheid met je vrouw. 
Het goede en het beste. 
Dat wensen we jou! 

(Het wil ons voorkomen, dat Toon er ,,ge-kleurd" op stond bij de collega's. Red.). 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G GUSTO-SCHIEDAM 
Voetbalvereniging G.S.S. bestaat een 
kwart eeuw. 
Op 1 juni 1938 hebben enkele leden van het 
kantoorpersoneel, o.a. de heren v. d. Wal, 
Koenderman en Buis, tijdens een in Rotterdam 
gehouden bijeenkomst de grondslag gelegd van 
de huidige voetbalvereniging „Goede Sport 
Staalt". 
Dit laatste woord kon bedoeld zijn als het 
stalen der spieren, de toekomst zou leren, dat 
dit „staalt" tevens betrekking had op de onder
linge vriendschapsbanden, die de oprichters 
door middel van hun club onder de collega's 
wensten te smeden. Onder voorzitterschap van 
de heer v. d. Wal werden de eerste stappen 
gezet in de competitie en wel in de derde klasse 
van de R.V.B.-zaterdagafdeling. 

Hoe hecht de vriendschapsband was, manifes
teerde zich duidelijk na het uitbreken van de 
oorlog. Toen ook voor enkele leden een van de 
meest vernederende maatregelen door de bezet
ter werd uitgevaardigd, n.1. de Jodenster, was 
dit voor G.S.S. aanleiding om onmiddellijk het 
contact met de Voetbalbond te verbreken. 
Na de bevrijding ging, met de andere plaatse
lijke verenigingen, ook de G.S.S. weer op volle 
toeren draaien en thans neemt de G.S.S. met 
drie elftallen aan de competitie deel. Dit sei
zoen is het gelukt om een eigen veld te ver
krijgen op het Harga-sportcomplex en ook is 
toestemming verkregen om hierop een eigen 
kleedlokaal te bouwen. De gemeentelijke ver
gunning op het ingediende plan is reeds binnen. 
Er is ook een belofte voor een oude directie-



keet, maar er moeten nog verschillende klippen 
omzeild worden voordat de realisatie van het 
kleedlokaal een feit zal zijn. 
In verband met de lange duur van de compe
titie vond op 22 juni j.1. de viering van het 25-
jarig bestaan plaats. De 's middags gehouden 
receptie werd druk bezocht. Onder de vele 
belangstellenden waren de vertegenwoordigers 
van de besturen van de K.N.V.B. afd. Rotter
dam, de Personeelsvereniging, de onderafde
lingen Beati, Bridge en Tropica. de Schiedamse 
zusterverenigingen Demos, DRZ, GTB, HBSS, 
HDVS, Martinit, PPSC, Schiedam, Ursus, Wil-
ton-Fijenoord, de S.B.L.O., de S.V.V., de 
A.B.C. en de heer Bronneman namens de 
Schiedamse Sportraad. 
Als eerste spreker hield de voorzitter van de 
K.N.V.B. afd. Rotterdam, de heer J. Bijloo, 
een toespraak en liet de gelukwensen van de 
afd. Rotterdam vergezeld gaan van een cadeau 
onder couvert. Vervolgens werd het woord ge
voerd door de heer C. Hofman, als oud-voor
zitter, die terugblikte op de gezellige jaren, die 
hij bij G.S.S. doorbracht. De voorzitter van de 
Personeelsvereniging, de heer J. T. Nieuwen-

huis, nam vervolgens het woord om de reeds 
door het P.V.-bestuur schriftelijk gedane toe
zegging van steun bij de bouw van een eigen 
kleedlokaal nog eens mondeling te bevestigen. 
Verder voerden het woord de heer A. Verlinde 
namens de A.B.C, de heer K. Veldhuizen na
mens Gusto's Muziekgezelschap en de heer 
L. Schotting namens de voetbalvereniging 
D.O.S. '32 en de Schiedamse Scheidsrechters-
vereniging. Ook gaven enige oud-leden blijk van 
hun belangsteling. Onder hen was de oud-
eerste elftalspeler, de heer J. de Ruiter, die 
sinds de oprichting lid is. 
Intussen waren vele bloemstukken binnen ge
bracht, die de zaal een feestelijke aanblik gaven. 
Na een dankwoord van de voorzitter werd de 
receptie om 5 uur gesloten. 
Om 8 uur begon de gezellige avond voor de 
leden. Nadat de heer C. Vlasblom namens de 
leden een cadeau onder couvert had over
handigd — te besteden voor iets van blijvende 
aard als er een eigen kleedgelegenheid is — en 
alle leden het bestuur hadden gecomplimen
teerd, werd met de besloten dansavond gestart. 

Personeelsvereniging "Gusto-Staalbouw" 
Het jaarlijkse uitstapje voor de leden van de 
Personeelsvereniging vond dit jaar plaats op 
29 juni j.1. Onder ideale weersomstandigheden 
werd om 7 uur gestart om de leden met echt
genoten, die door geheel Zuid-Limburg ver
spreid wonen aan hun woonsteden op te halen. 
Om 9 uur hadden de 3 touringcars waarmede 
de reis werd ondernomen zich wederom aan de 
grens verzameld, waarna de Eifeltocht ge
zamenlijk werd ondernomen. 
De eerste stopplaats was Nideggen, waar de 
jeugdige deelnemers gebruik maakten van de 
gelegenheid om de ruïne te gaan bezichtigen, 
terwijl de ouderen zich een kop koffie of een 
glaasje heerlijk vocht goed lieten smaken. 
Om 11.15 uur werd de tocht vervolgd, richting 
Mariawald, midden door het Eifelgebergte, waar 
men volop van de prachtige vergezichten kon 
genieten. 
In het klooster Mariawald werd gelegenheid 
geboden de inwendige mens te versterken en 
een kleine wandeling in de omgeving te maken. 
Om half twee vertrokken wij weer. richting 
Schwammenauel, van waaruit we per salonboot 
naar Ruhrberg gingen. Vanaf Ruhrberg werd 
de tocht vervolgd, richting Monschau, waar de 
voorlaatste stopplaats was van deze korte maar 
prachtige Eifeltocht. 
Om 7 uur vertrokken we via Eupen naar Gul
pen, waar we omstreeks 8.15 uur arriveerden. 
Hier was in hotel Bergland een gezellig samen
zijn, waar bleek dat deze tocht de deelnemers 
niet al te zeer had vermoeid, want er werd druk 
gebruik gemakt van de gelegenheid om te dan
sen. Wel bleek zo'n tocht de mensen dorstig te 

maken, want de obers hadden handen vol werk 
om dit dorstig gezelschap van kostelijk nat te 
voorzien. 
Maar al te vlug was de tijd van vertrek aan
gebroken en tegen 12 uur werd de terugreis 
aanvaard. 
Zeer tot ons genoegen mochten we onder de 
deelnemers nog twee gepensioneerden begroe
ten, die ook zeer voldaan en volop te spreken 
waren over deze tocht, waarbij zij echt weer 
eens in de Gustofamilie waren opgenomen. 
Aan de zieken werd ook gedacht, door hun een 
fruitmandje te sturen. 
Kortom: iedereen was zeer tevreden en voldaan. 
Het bestuur: De voorzitter L. v. d. Boorn. 

De secretaris L. S. Jongen. 

TENTOONSTELING "BEATI" 
Het is weer zover, dat de schildersclub "Beat!" een 
tentoonstelling gaat organiseren van het werk van 
zijn leden. Deze tentoonstelling wordt gehouden In 
samenwerking met de Fotoclub en Tropica. Behalve 
de schilderstukken en de aquaria zal men er ook 
een fotoreportage kunnen zien van de feestelijkheden 
ter gelegenheid van het 100-jarlg bestaan van de 
Werf Gusto, In 1962. 
In tegenstelling met vroegere tentoonstellingen zal 
de expositie ditmaal niet worden gehouden In de 
Werfcantine, doch zal het sub-magazijn naast de 
modellenbergplaats daarvoor worden Ingericht en 
wel op 14 en 15 september 1963. 
De bezoekers van de tentoonstelling hebben dan 
tevens gelegenheid het geschenk te aanschouwen, 
dat door het personeel bij het eeuwfeest aan de Di
rectie werd aangeboden en dat nu In het grasperk 
voor het kantoorgebouw staat opgesteld. 
We hopen ,dat het "BeatI", de Fotoclub en "Tropica" 
op 14 en 15 september a.s. niet aan belangstelling 
zal ontbreken. 
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GEiö^OTES VI Igroot en gewillig 

„Ik denk dat ik maar met de trein ga", over
peinsde een medewerker van L.S.Z. , die tijdens 
de proefvaart van de Geopotes VI (CO 459) 
voor de zoveelste maal van het achterschip 
naar het voorschip moest. Dat was niet zo gek 
bedacht als het lijkt. Het schip, met zijn lengte 
tussen de loodlijnen van 98 meter, heeft inder
daad een railsbaan aan dek. Toch moest onze 
reislustige vriend lopen, want de lorrie stond 
vastgeschroefd op de rails om te voorkomen, 
dat hij uit zichzelf aan de rol zou gaan. De 
baan is eigenlijk ook meer bedoeld voor het 
transport van onderdelen dan voor het vervoer 
van vermoeide opvarenden. 

Meer produktieve dagen 
Overigens is dit spoorbaantje slechts een van 
de minst belangrijke bijzonderheden aan deze 
sleephopperzuiger, die met zijn hoofdaf
metingen van 98 X 18,5 x 9 m en zijn hopper-
inhoud van 4000 m'' de grootste is, die ooit in 
Europa is gebouwd. Aan de buitenkant valt 
vooral het gesloten laadruim op en verder het 
hoge voorschip, dat de zeewaardigheid van de 
zuiger vergroot. Ook met andere bijzondere 
voorzieningen is een opvoering van de zeewaar
digheid bewerkstelligd. Zeewaardigheid in die 
zin, dat het aantal dagen waarop — ook bij 
ruw weer — kan worden gewerkt, groter is dan 
bij zuigers van vroegere ontwerpen. De ronde 
bodemkleppen, die niet scharnieren, maar met 
drijfstangen hydraulisch worden geopend en 
gesloten, dragen daartoe aanzienlijk bij. Deze 
kleppen, waarop patent is aangevraagd, werden 

nu voor "t eerst in de praktijk toegepast. Een 
speciale valbokconstructie stelt de baggerbaas 
in staat, de zuigbuis op te halen en neer te 
laten in een kwart van de tijd die tot dusver 
hiervoor gold. 
Dit vermindert bij ruw weer de kans op het 
slaan van de zuigbuis tegen de scheepsromp. In 
deze valbokconstructie zijn ook de deinings-
compensatoren ondergebracht. 
De twee Smit-Bolnes voortstuwingsmotoren heb-

Wanneer vertrekt de trein . . . 

of zullen we maar gaan lopen ? 



Ik hoor niks! 

ben samen een vermogen van 4420 pk, de zand-
pompmotor uit dezelfde renstal is goed voor 
2040 pk. 

Onzichtbaar zand 
Aan alle kanten dus een schip vol mogelijk
heden voor een interessante beproeving. Niet 
alleen voor de bouwers van I.H.C.-vennoot 
L. Smit & Zoon, maar vooral ook voor de op
drachtgeefster, de Koninklijke Maatschappij tot 
het Uitvoeren van Openbare Werken „Adriaan 
Volker" N.V., die ook nog een zusterschip van 
de Geopotes VI bij ons in aanbouw heeft. 
Het is inderdaad een interessante beproeving 
geworden. De gasten die het schip voor 't eerst 
zagen werden daarbij getroffen door het won
derbaarlijke verschijnsel, dat op de Geopotes 
VI bij het baggeren vrijwel geen zand te zien is. 
Niet alleen is het laadruim gesloten, maar ook 
mondt de overstroom-installatie onder de water
lijn uit. Alleen in twee kleine openingen aan 
dek, waardoor men in de overvloeikokers kan 
kijken, is zand met water te zien. De instru
menten op de brug geven het verloop van het 
baggerproces echter nauwkeurig aan. 

Via de pomp? 
Concentraatmeter Van der Meer van het M.T.I., 
vanwege de krat met flessen die hij ambts
halve bij zich draagt ook wel „de melkboer" 
genoemd, voorzag door dat gesloten laadruim 
een probleem. Hij kon nu niet met zijn fles-
aan-de-stok in het laadruim komen, om het 
eoncentraat te meten. Gelukkig had men zijn 
probleem voorzien en een aftakking in de lei
ding boven dek gemaakt, waar hij zijn flesje 
onder kon houden. 
Een andere medewerker die weet heeft gehad 
van het gesloten dek was Arie Groenewegen 
van der Weiden. Al spoedig nadat met het bag
geren was begonnen werd .,iets" waargenomen, 
dat in de weg zat. Onverschrokken daalde 
Groenewegen door de overvloeikoker af in het 
holst van de hopper. Enige tijd later zagen de 
bewonderende toeschouwers hem weer tevoor
schijn komen met een plank van zeker zes 
meter lengte. Sommigen dachten dat die plank 
was opgezogen en via de pomp in het laadruim 
was terechtgekomen. Je kon toch nooit weten 
op zo'n groot schip, nietwaar? 
Drie maanden 
Het tempo waarin gewerkt is om het schip vóór 
de bedrijfsvakantie klaar te krijgen, wordt ge
demonstreerd door de — voor zo'n groot schip 
— ongehoord korte afbouwtijd: ruim drie 
maanden. Er was zelfs geen gelegenheid ge
weest om op de werf alvast het een en ander 
uit te proberen en de officiële beproeving werd 
dan ook met enige spanning tegemoet gezien. 
Maar de Geopotes VI deed het prachtig. Alleen 
waren er enkele moeilijkheden met koppelingen 
en leidingen van de hydrauliek, die echter gro
tendeels ter plaatse konden worden verholpen. 

Stil en snel 
Van de prettige eigenschappen die de Geopotes 
VI zijn gasten openbaarde, noemen we nog het 
ontbreken van lawaai in de verblijven en op de 
brug en in het bijzonder de wendbaarheid bij 
het manoeuvreren. Bij een groot schip als dit 
mag vooral dit laatste als een compliment gel
den. Bij het achtjes draaien 1 VA maal de 
scheepslengte, daar keken de bouwers niet van 
op; ze wisten het al. 
Bij het bedieningspaneel in de machinekamer 
stond vol trots de heer Van Weelden van Smit 
& Bolnes, toen de in Zierikzee gebouwde vaar-
dieselmotoren het commando „12 maal voor-
en achteruit" als in een schicht opvolgden. Het 
is een specialiteit van de direct-omkeerbare 
Smit-Bolnesmotoren, dat zij bij deze manoeuvre 
heel weinig lucht gebruiken. 
Wat de vaarsnelheid betreft: 12'/2 knoop met 
7680 ton zand in. het laadruim, dat mocht óók 
worden gezien. 
Kegelkleppen 
Op de thuisreis droeg de heer L. C. Smit de 
Geopotes VI over aan de directie van „Adriaan 
Volker". De heer Smit herinnerde met waarde
ring aan het vertrouwen dat de directie van 
„Adriaan Volker" tijdens de bouw van deze 
zuiger heeft getoond en aan de prettige samen
werking met de technische dienst van de maat
schappij. Niet het minst ging de waardering van 
de heer Smit uit naar de eigen medewerkers, 
die het vooral in de laatste fase van de bouw 
bijzonder zwaar hebben gehad. Bij de over
dracht van het schip zag de heer Smit een goe
de gelegenheid, de nieuw ontworpen bodem-
kleppen officieel ten doop te houden en de 
naam ervan bekend te maken: we zullen in 't 
vervolg spreken over kegelkleppen. 

Twaalf maal voor en achteruit ftCi 



Namens de Koninklijke Maatschappij tot het 
Uitvoeren van Openbare Werken „Adriaan 
Volker" N.V. aanvaardde ir. J . Schram het 
schip, waarvan hij zei dat het wel heel groot, 
maar niet onwijs groot is. Het geheel zit logisch 
in elkaar en de maatschappij verwacht veel van 
deze zuiger, die meteen aan 't werk kan gaan 
bij Bordeaux. Schipper Mes (broer van de 
I.H.C.-garantiemedewerker K. Mes, over wie al 
heel wat verhalen in Het Zeskant zijn versche
nen) wisselde daarna de vlaggen. Hij zal voor
lopig met de Geopotes VI blijven werken. 

Geopotes VI 

Koffers klaar 
Thuis, aan de werf, was bijna de bedrijfsvakan-
tie aangebroken. Ook verscheidene opvarenden 
van de Geopotes VI hadden de koffers al klaar 
staan. Verscheidene andere medewerkers van 
vennoot L . Smit & Zoon zijn echter tijdens de 
bedrijfsvakantie op de werf en in de fabriek ge
bleven, om de laatste hand te leggen aan het 
schip. Zij hielden het dus nog even te goed. 
Maar voor alle medewerkers aan de Geopotes 
VI, of zij vroeger dan wel later zijn gegaan, 
geldt het compliment: als je over een verdiende 
vakantie wilt spreken, dan was deze er wel een. 

Bij het baggeren wordt soms een tip 
van oude sluiers opgelicht 

A l zou de v rouw van Julius Caesar haar potten en 
pannen hebben geschuurd met di t zand. het maakt 
de baggerbaas niets uit . 
Als het maar goed lopend zand is, waarmee hij 
een mooie dagproduktie haalt, waarom zou hi j zich 
dan het hoofd breken over de vaak eeuwenoude 
geschiedenis van de grond, die hij naar boven brengt? 
Er is wel iets anders te doen op een zuiger o f 
een molen. 

Maar soms komt er toch opeens iets voor de dag, 
dat de algemene belangstelling trekt. N u denken 
we nog niet eens aan het sterke verhaal van een 
I .H .C . garantie-medewerker, die beweert dat hi j in 
een baggeremmer eens een rechtopzittend menselijk 
skelet heeft waargenomen, dat de hele reis van de 
emmerladder naar boven meemaakte. Het gaat in 
di t geval meer om vreemd gevormde gebruiksvoor
werpen, waaraan je meteen kunt zien dat het ui t heel 
andere tijden stamt. Ligt het baggerobjekt in ons 
eigen land. dan word t de vondst meestal aan de 
archeologische diensten gegeven, die er uitermate 
gelukkig mee zi jn . Iedereen die in nat o f droog 
grondverzet werkt staat dan ook hoog aangeschreven 
bij deze oudheidkundige bodemonderzoekers. 

Tot grote vreugde van de archeologen wist een kiene 
baggerbaas deze schedel in zijn geheel naar boven 
te brengen. De kop zat klem tegen de zuigmond en 
men vond het de moeite waard, de zuigbuis met kop 
en al naar boven te halen. Het ontzielde hoofd heeft 
thans een waardige plaats gevonden in een van onze 
musea. 

Praktisch nut 

De heer G. D . van der Heide, archeoloog bij de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, heeft ons ui t 
de modderige doeken gedaan w a a r ó m het van belang 
is. dat bodemvondsten ter beschikking van de weten
schap worden gesteld. Het b l i jk t , dat de archeologie 
onze samenleving al heel wat diensten heeft bewezen. 
M e n kan er nameli jk van uitgaan, dat in alles wat 
wi j op deze wereld maken, ervaringen van vroeger 
zijn verwerkt. Het gezegde, dat er niets nieuws is 
onder de zon, is let terl i jk waar. Naarmate wi j meer 
te weten kunnen komen over het leven van onze voor-
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ouders, kunnen meer nieuwe uitvindingen worden 
gedaan voor het leven van vandaag. 
Een frappant voorbeeld: op Schouwen is eens een 
dijkvak blootgelegd, dat eeuwen geleden gemaakt was 
met een speciale steenconstructie. Hedendaagse tech
nici zagen in die constructie zoveel bruikbare eigen
schappen, dat zij er patent op aanvroegen. Sindsdien 
wordt de constructie regelmatig toegepast, zij het dan 
ook in beton en niet meer in steen. Het oude plan 
gaf hier de basis, het beton de nieuwe mogelijk
heden. 

Eenzaam temidden van vergane glorie - zo zit deze 
onderzoeker in zijn blootgelegde burcht te speuren 
naar hetgeen de oudheid onze gestroomlijnde samen
leving nog kan leren. Het blijkt soms heel wat te zijn. 

Geen beestevellen 
Lang niet altijd is het potje of het botje dat ge
vonden wordt interessant als voorwerp. Vaak dient 
het alleen om de onderzoekers iets te leren over de 
tijd, waaruit het stamt. Zo hebben we vroeger op 
school allemaal dat mooie verhaal gehoord over de 
Batavieren die, stomdronken van hun zelfgebrouwen 
gerstebier, in uitgeholde boomstammen kwamen af
zakken naar ons land. 
Zij droegen beestevellen naar de laatste mode en 
verpatsten bij het klaverjassen hun vrouwen. Aldus 
het verhaal. Het oudheidkundig bodemonderzoek 
heeft evenwel aangetoond, hoezeer wij de Batavieren 
hebben onderschat. Zij hadden geweven kleren, zo 
degelijk als wij ze tegenwoordig nauwelijks meer 
kunnen maken. Ook reisden zij geenszins per boom
stam, maar zij hadden heel behoorlijke schepen en 
voor het vervoer te land wagens in allerlei soorten. 
Nu waren de oudheidkundigen er natuurlijk niet op 
uit om onze brave schoolmeesters voor gek te zetten 
met hun verhaal over die Batavieren. Het ging hen 
alleen om het onderzoek naar levensomstandigheden 
van vroeger, die gepast kunnen worden in het im
mense geheel van de geschiedenis, waaruit weer te 
leren valt voor de toekomst. 

Zo maakten onze voorouders een wrang. Een zware 
constructie met houten pennen, vaak afzonderlijk 
gekegd. Voor vele onderdelen werd ruw gegroeid 
hout gebruikt. De normale levensduur van zo'n schip 
mag dan ook op ruim honderd jaar worden geschat. 

Het geraamte van een vergaan schip, dat na eeuwen 
plotseling het daglicht terugzag. Het werd gevonden 
in de Noordoostpolder en het gaf de oudheidkundi
gen weer verscheidene aanknopingspunten met het 
leven van vroeger. 

Oude schepen 

In het voormalige Zuiderzeegebied, waar nu de 
IJsselmeerpolders zijn, is ook veel werk gemaakt 
van scheepsopgravingen. Alleen al in de Noordoost
polder (48.000 hectare) zijn ca. 160 scheepswrakken 
tevoorschijn gekomen, die de oudheidkundigen heel 
wat hebben verteld over vroeger. Er zit nog een 
andere kant aan het opgraven van schepen. Er zijn 
namelijk modellen bij. die het conserveren waard 
zijn. "Paleizen, burchten en huizen uit tijden van 
beroemde architectuur worden al sinds jaren gecon
serveerd", zegt de heer v. d. Heide; ""maar het woon
huis van de zeeman, het schip, heeft nooit zoveel 
belangstelling gehad. Dat is niet zon wonder, want 
als regel is het restaureren van een huis eenvoudiger 
dan het bergen en het conserveren van een scheeps
wrak, dat ergens in de bodem ligt. Maar nu groeit 
toch de belangstelling voor oude schepen. Wellicht 
ook omdat het met de houten scheepsbouw vrijwel 
gedaan is...". 
Voor de werkers in het grondverzet kan het een 
aardige gedachte zijn. dat zij met hun "gevonden 
voorwerpen" vaak de eerste stoot geven voor diep
gaande wetenschappelijke onderzoekingen. Soms zien 
zij er iets van terug in een museum, maar van meer 
belang is het, dat mede door hun hulp de kennis 
van het verleden wordt verdiept ten bate van de 
toekomst. 




